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§ 7
Louhintahiekka Oy, maa-ainesluvasta poikkeaminen, Mäntsälä

TUUDno-2017-1077

Valmistelija / lisätiedot:
Saku Nurminen

Liitteet
1 kiviaineksen varastointialue 505-409-5-1625 asemapiirros

Maa-aineslain 16 §:n mukainen hakemus maa-ainesluvasta poikkeamiseen

Louhintahiekka Oy (Tuotantie 1, 04300 Tuusula, y-tunnus 0110989-2) on laittanut 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa 19.11.2018 vireille maa-aineslain 16 §:n 
mukaisen hakemuksen, joka koskee poikkeamista lainvoimaisesta maa-
ainesluvasta kivimurskeen varastoinnin osalta.

Lupatilanne

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on päätöksellään 14.1.2014 § 14 myöntänyt 
Louhintahiekka Oy:n Nummisten kiviainesalueelle maa-ainesluvan. Korkein hallinto-
oikeus on hylännyt päätöksellään 3.7.2015 maa-aineslupapäätöksestä tehdyt 
valitukset. Maa-aineslupa on myönnetty lupahakemuksessa esitetylle 3,7 hehtaarin 
ottoalueelle ja 310 845 m ktr kokonaisotolle. Lupapäätös on koskenut kiinteistöä 3

Kalliola 505-409-5-1243, jonka omistaa Kiinteistö Oy Kalliometsä. Kiinteistö Oy 
Kalliometsä on sulautunut 31.5.2010 Louhintahiekka Oy:hyn.

Louhintahiekka Oy:n muutoshakemus

Louhintahiekka Oy esittää muutoshakemuksessaan 19.11.2018, että kiinteistöllä 505-
409-5-1243 louhittua ja murskattua kiviainesta varastoidaan Louhintahiekka Oy:n 
omistamalla viereisellä kiinteistöllä Metsälä 505-409-5-1625. Valmista kiviainesta 
varastoidaan kiinteistöllä Metsälä maa-aineslupaa koskevan kiinteistön Kalliola 
tilanahtauden vuoksi. Valmis kiviaines kuljetetaan 
kiinteistöltä Metsälä edelleen rakennuskohteisiin. Muutoshakemuksen liitteenä on 
esitetty asemapiirros kiviainesvaraston sijainnista. Varastoalueen pinta-ala on noin 0,8 
hehtaaria.

Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää maa-aineslain 16 § 2 
momentin perusteella:

muuttaa Louhintahiekka Oy:n maa-aineslupapäätöksen 14.1.2014 § 
14 lupamäärystä 1 seuraavasti (muutokset kursiivilla):"Lupa koskee 
lupahakemuksessa esitettyä 3,7 hehtaarin ottoaluetta ja 310 845 m³ktr:n 
kokonaisottoa. Ottoalueen etäisyys suunnittelualueen naapuritilan rajaan tulee 
olla louhinnan osalta vähintään 30 metriä. Suunnittelualueen eteläosassa tulee 
ottoalue rajata ottosuunnitelmapiirustuksessa esitetystä poiketen siten, että 
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louhinnan etäisyys lähimpään asumiseen käytettävään rakennukseen ja myös 
sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-
alueeseen on vähintään 300 metriä. Suunnittelualueen länsireunalla tulee 
ottoaluetta supistaa ottosuunnitelmapiirustuksessa esitetystä siten, että 
Hakkarinojan varteen jää koko ojan matkalla vähintään 30 metrin koskematon 
suoja-alue. Kiinteistöllä 505-409-5-1243 jalostettuja murskelajikkeita voidaan 
varastoida kiinteistöllä 505-409-5-1625 muutoshakemuksen 19.11.2018 liitekartan 

.mukaisella alueella  Maa-ainesluvan lupamääräykset koskevat 
varastoalueen osalta myös kiinteistöä 505-409-5-1625 "

Tosiseikat ja johtopäätökset

Maa-aineslain (555/1981) 1 §:n mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, 
hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi 
tai jalostettavaksi, jollei lain 2 §:stä muuta johdu. Maa-aineslain 2 §:n mukaan maa-
aineslakia ei sovelleta: 1) kaivoslain mukaiseen ottamiseen, 2) rakentamisen 
yhteydessä irrotettujen ainesten ottamiseen ja hyväksikäyttöön, kun toimenpide 
perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan; tai 
3) ainesten ottamiseen vesialueella aluehallintoviraston luvalla. Kiinteistöllä Metsälä 
505-409-5-1625 ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa maa-ainesten 
varastointiin.

Muutoshakemusta koskeva varastoalue on toiminnallisessa yhteydessä maa-
aineslupapäätöstä koskevaan kiinteistöön Kalliola. Ottoalueelle johtava kulkuväylä 
sivuaa varastoaluetta. Varastoalueen etäisyys Hakkarinojaan on noin 80 metriä ja 
etäisyys lähimpään häiriintyvään kohteeseen on noin 350 metriä. Maa-ainesluvan 
lupamääräyksen 1 muuttaminen Louhintahiekka Oy:n muutoshakemuksen 
19.11.2018 mukaiseksi ei merkitse laivoimaisen maa-ainesluvan olennaista 
muuttamista eikä se vaikuta asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.

Päätöksen perustelut

Maa-aineslain 16 §: 2 momentin mukaan lupaviranomainen voi luvan 
voimassaoloaikana antaa päätöksellään suostumuksen poiketa vähäisesti 
lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista 
lupamääräyksistä. Suostumuksen edellytyksenä on, että poikkeaminen ja sen laatu, 
ottaen huomioon lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset, ei merkitse luvan 
olennaista muuttamista eikä vaikuta asianosaisen asemaan tai 
luonnonolosuhteisiin. Muutos on merkittävä lupa-asiakirjoihin ja ilmoitettava 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981): 16, 19, 20, 20a §;
Maa-ainestaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 5);
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150); ja
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan 
ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tästä päätöksestä peritään maa-ainestaksan 2.3 §:n perusteella 350,00 euroa. Taksan 
2.10 mukaan hakijan on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu maksu ennen päätöksen 
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antamista. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on 
suoritettava korkoa korkolain mukaan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Lupaviranomaisen ottamislupaa koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen 
21.1.2019 Louhintahiekka Oy, Uudenmaan ELY-keskus/kirjaamo/maa-ainesasiat, 
Mäntsälän kunnanhallitus.
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Ote pöytäkirjasta, joka on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 18.1.2019.
Tuusula
18.01.2019

Sirpa Belek
toimistosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi sähköpostilla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 
§ 19) 18.1.2019
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Hallintovalitus
§7

Hallintovalitus
Valitusosoitus

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
, sitä päivää lukuun ottamatta.päätöksen tiedoksisaannista

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, päätöksen 
antopäivänä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

VALITUSOIKEUS on:

asianosaisella
kunnan jäsenellä
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät
elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot 
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 
toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:

tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
asiamiehen toimivallasta

VALITUKSEN TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle. 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa 
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan 
päättymistä.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun 
valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN KIRJAAMON YHTEYSTIEDOT

käyntiosoite:                          Radanrakentajantie 5,

postiosoite:                            Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puhelin:                                 029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 – 15.00)

faksi:                                     029 56 42079

sähköposti:                           helsinki.hao@oikeus.fi

aukioloaika:                          maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen 
käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus 
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua 
ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


